
AD\814988PT.doc PE439.347v02-00

PT Unida na diversidade PT

PARLAMENTO EUROPEU 2009 - 2014

Comissão dos Assuntos Jurídicos

2009/2229(INI)

30.4.2010

PARECER
da Comissão dos Assuntos Jurídicos

dirigido à Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia

sobre o governo da Internet: as próximas etapas
(2009/2229(INI))

Relatora de parecer: Cecilia Wikström



PE439.347v02-00 2/5 AD\814988PT.doc

PT

PA_NonLeg



AD\814988PT.doc 3/5 PE439.347v02-00

PT

SUGESTÕES

A Comissão dos Assuntos Jurídicos insta a Comissão da Indústria, da Investigação e da 
Energia, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes sugestões na 
proposta de resolução que aprovar:

A. Considerando que o governo da Internet tem importantes implicações na política pública 
dado o modo como a Internet transformou as vidas e os ambientes de trabalho de milhões 
de europeus,

B. Considerando que a Internet se tornou um recurso crítico e que qualquer perturbação 
grave no serviço pode ter efeitos graves na sociedade e na economia,

C. Considerando que, no âmbito do governo da Internet, o sector privado desempenhou até 
hoje um papel predominante e positivo de direcção; considerando, contudo, que é 
necessário reforçar o papel dos actores públicos na definição de uma estratégia global,

1. Apoia a liderança do sector privado no desenvolvimento da Internet e realça que os 
governos não devem envolver-se nas decisões relativamente ao funcionamento quotidiano 
da Internet;

2. Salienta, no entanto, o importante papel e as responsabilidades dos governos no 
estabelecimento e na realização de políticas de interesse geral eficazes e na defesa do 
interesse público;

3. Salienta a importância da Internet como serviço público; reafirma a necessidade de 
garantir a liberdade de acesso e de ultrapassar quaisquer fenómenos de "fractura digital"; 
reconhece que a arquitectura aberta e interoperável da Internet é, em grande medida, 
resultado de decisões de governo que foram tomadas por engenheiros e cientistas, e não 
por políticos e burocratas;

4. Reconhece que a ICANN1 conseguiu assegurar a estabilidade do sistema de nomes de 
domínio;

5. Considera que a Comissão deverá envidar esforços para garantir uma maior transparência 
e responsabilidade da ICANN perante a comunidade internacional da Internet, e não 
unicamente perante o Governo norte-americano;

6. Solicita a todas as partes envolvidas nas discussões sobre a responsabilidade da ICANN 
que garantam que as mudanças não comprometem de forma alguma os princípios 
fundamentais que devem presidir ao governo da Internet explicitados pela Comissão2, 
designadamente no que respeita à participação dos Estados que não observam esses 
princípios;

7. Acolhe favoravelmente os recentes desenvolvimentos que permitem a utilização de 
                                               
1 Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (Sociedade da Internet para a Atribuição de Nomes e 
Números)
2 COM(2009)277, p. 5.
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caracteres não latinos nos nomes de domínio, já que tal constitui um passo importante para 
uma Internet globalmente inclusiva e multilingue;

8. Salienta que importa que os princípios que devem presidir ao governo da Internet tenham 
em consideração tanto a necessidade de proteger os direitos de autor como outros direitos 
fundamentais, nomeadamente a liberdade de expressão, a protecção dos dados, a 
protecção do direito à vida privada e a luta contra a discriminação, o racismo e a 
xenofobia; salienta a necessidade de que o direito da UE garanta a protecção dos direitos 
de autor, dos direitos do Homem e das liberdades fundamentais;

9. Deplora o facto de a utilização crescente das redes da Internet ainda não seja 
acompanhada de regras que permitam aos utilizadores gerir os dados pessoais que 
colocam nessas redes;

10. Salienta que o êxito das redes sociais em conjunto com as capacidades técnicas da Internet 
em termos de memória e processamento de dados está a colocar problemas em termos de 
retenção de dados e de exploração de dados arquivados; deplora, a este respeito, que não 
exista de momento um "direito ao esquecimento" na Internet.
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